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OVER DE ROUTE

Deze route neemt je mee naar de historische Speicherstadt, die op de Unescowerelderfgoedlijst staat. Architectuur, historie en cultuur staan centraal. De oude pakhuizen
van Speicherstadt en de moderne gebouwen van HafenCity zorgen voor een spannend
contrast. De wandeling brengt je bovendien langs enkele van de chicste restaurants van de
stad, waar je kunt dineren met uitzicht over de haven.

Start bij Hauptbahnhof Süd, uitgang Steintordamm. Loop rechts van het museum 1
Altmannbrücke. Sla daar rechtsaf en ga links de Klosterwall in 2
Deichtorstraße en wandel het terrein op van de Deichtorhallen 4

naar de

3 . Loop naar de
5 . Ga bij de

Buchhandlung de trap af en loop rechtsaf de Altländerstraße in. Ga de Oberhafenstraße in 6
. Vervolg je weg door de Stockmeyerstraße. Ga zo mogelijk over de brug de
Poggenmühlestraße in (loop anders om via de Shanghaiallee en de Brooktorkai). Reserveer op
de hoek voor een bijzondere ervaring 7 . Wil je een icoon uit de architectuur zien? Ga de

DE WIJKEN

voetgangersbrug over en neem aan het eind de U-Bahntunnel om de straat over te steken 8

paradepaardjes schieten uit de grond naast historische pakhuizen met eeuwenoude
handelsgeschiedenis. Ondanks deze tegenstelling vloeien oud en nieuw prachtig samen en
zijn de twee wijken niet meer los van elkaar te denken. Ze zijn geliefd bij zowel Hamburgers

Dienerreihe in 11 . Ga rechts de Holländischer Brook op en steek links de brug over naar de

als toeristen; door het water, de mooie wandelkades, de terrassen, de musea, de urbaanmaritieme sfeer en de indrukwekkende architectuur.

even schuin rechts aan de overkant shoppen in de Überseeboulevard 14 . Loop terug en ga

HafenCity is de uitbreiding van de binnenstad aan het oude havengebied en staat te boek als
Europa’s grootste planologische bouwproject. Het gebied is constant in beweging, je kunt het
letterlijk zien groeien. Op 155 hectare ontstaat een mix van wonen, werken, cultuur en

voetgangersbrug ga je linksaf, over de Kibbelsteg. Je kruist de Am Sandtorkai 15 . Loop door

Er bestaat geen groter contrast dan tussen HafenCity en Speicherstadt: architectonische

recreatie. De opvallendste gebouwen zijn het Unileverhaus, de luxe woontoren Marco Polo
Tower en de Elbphilharmonie.
Speicherstadt werd tussen 1883 en 1927 gebouwd en is het grootste aan elkaar grenzende
pakhuizencomplex ter wereld. Sinds juli 2015 staat het op de Unesco-werelderfgoedlijst. De
hoge bakstenen panden met grillige puntgevels en torentjes dienen tot op de dag van vandaag
als opslagplaats voor handelsgoederen, zoals koffie, thee, cacao, specerijen, tabak, computers
en oosterse tapijten. Speicherstadt is de hoofdattractie van de populaire Hafenrundfahrt,
waarbij je vanaf het water alle details kunt bekijken. Steeds meer bedrijven, voornamelijk uit
de entertainment- en mediasector, vestigen zich hier, waaronder Stage Entertainment en de
Joop van den Ende Academy.

WEINIG TIJD

Chilehaus + Elbphilharmonie + Deichstraße + Internationales Maritimes Museum +
Fleetschlösschen
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10 . Ga daarna terug naar de Alter Wandrahm, loop de straat door en ga links de

Brooktorkai. Op de hoek kun je lunchen 12 met uitzicht op het maritiem museum 13 . Ga

nu aan de overkant links de Neuerwegsbrücke over en de Pickhuben in. Bij de

de Großer Grasbrook 16 17 18 , tot aan de Elbe 19 . Wandel een stukje terug en ga linksaf,
over de Kaiserkai 20 . Ga in het midden de trap op voor een keizerlijke maaltijd 21 . Aan het
eind stuit je op Hamburgs meest besproken gebouw 22 23 . Ga rechts de brug over en dan
rechts de Am Sandtorkai op. Ga weer rechts en loop verder langs het water. Klim halverwege
de trap op 24 en loop daarna weer verder langs de kade. Aan het einde ga je links de trap op
en loop je weer over de Kibbelsteg. Ga linksaf de Brook in, die overgaat in de Kehrwieder 25
26 . Ga vervolgens rechts de voetgangersbrug over, rechtdoor de Deichstraße in 27 28 29
30 . Aan het einde neem je de roltrap de weg over om de St. Nikolaiturm 31 te bekijken.

Voor de wandeling ga je scherp rechtsaf de Holzbrücke op. Ga aan het einde naar rechts, over
de Hohe Brücke. Steek de Rödingsmarkt over en ga na de brug linksaf, de Steinhöft in 32 .
Loop door naar de Baumwall. Ga hier genieten van een zeemansdiner 33 of bekijk tot slot het
museumschip 34 .

1 MUSEUM FüR KUNST UND GEWERBE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museum für Kunst und Gewerbe (Museum voor Kunstnijverheid) bezit een volledige
collectie jugendstil met beelden, gravures, tegels, porselein, sieraden en meubels. Verder vind
je er een mooie collectie kunstvoorwerpen van de oudheid tot nu. De Pariser Zimmer,
aangekocht op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, met meubels van Hector Guimard,
is een absoluut hoogtepunt. Ook zijn er wisselende exposities over design in de 20e eeuw.
steintorplatz 1-2, www.mkg-hamburg.de, +49(0)40-428134880, di-wo & vr-zo 10.00-18.00, do
10.00-21.00, entree € 10, u-bahn/s-bahn hauptbahnhof
2 FREITAG - SHOPPEN

Het hippe Freitag maakt tassen van vrachtwagenzeil. Naast de welbekende grove
schoudertassen maakt het Zwitserse merk ook trendy damestassen die niet onderdoen voor
bijvoorbeeld een Birkin Bag van Hermès. Deze flagship store is door zijn bijzondere
productpresentatie alleen al leuk om binnen te gaan.
klosterwall 9, www.freitag.ch, +49(0)40-3287020, ma-vr 11.00-20.00, za 10.00-18.00, ubahn/s-bahn hauptbahnhof
3 ANTIK-CENTER - SHOPPEN

In het ondergrondse Antik-Center kun je je te buiten gaan aan antiek en curiosa. Op 1.000
vierkante meter bieden veertig handelaren hun waren aan. Ook als je niets wilt kopen is het
leuk om rond te kijken in de schattige winkeltjes. Het kleine café Villa Rosa is ideaal om
tijdens de antiekjacht een pauze in te lassen.
klosterwall 9, +49(0)40-335065, di-vr 12.00-18.00, za 10.00-16.00 (zomer tot 14.00), u-bahn/sbahn hauptbahnhof
4 DEICHTORHALLEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Met ongeveer 5.000 vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte zijn de Deichtorhallen
Europa's grootste museum voor internationale moderne kunst en fotografie. De twee oude
markthallen uit 1914 werden tot 1984 nog gebruikt voor de verkoop van groente en bloemen,
nu zijn ze verbouwd en zijn er pop-up exposities van onder meer Gilbert & George, Kyoshi
Suzuki en Arne Jacobsen.
deichtorstraße 1-2, www.deichtorhallen.de, +49(0)40-321030, di-zo 11.00-18.00 (eerste do
van de maand tot 21.00), entree € 9, u-bahn steinstraße
5 FILLET OF SOUL - ETEN & DRINKEN

Bij Fillet of Soul, onder het dak van het Haus der Photografie bij de Deichtorhallen, eet je
soulfood in een mondaine sfeer. Op grote krijtborden boven de open keuken zie je het
dagelijks wisselende menu voor lunch en diner: gerechten met een verrassende mix van
lokale en internationale smaken.
deichtorstraße 2, www.fillet-of-soul.de, +49(0)40-70705800, ma 11.00-15.00, di-za 11.00-0.00,
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zo 11.00-18.00 (keuken tot 22.00), € 20, u-bahn steinstraße
6 OBERHAFENKANTINE - ETEN & DRINKEN

Verstopt onder de spoorwegbrug staat daar ineens de Oberhafenkantine. Eens zaten in het
scheve monumentale gebouw alleen havenarbeiders, nu zie je er ook trendy publiek en
toeristen. Er wordt nog steeds Hausmannskost geserveerd, maar dan met een culinaire twist
en onder leiding van chef-koks Tim Seidel en Sebastian Libbert.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

stockmeyerstraße 39, www.oberhafenkantine-hamburg.de, +49(0)40-32809984, di
17.00-22.00, wo-za 12.00-22.00, zo 12.00-17.30, u-bahn steinstraße, u-bahn/s-bahn
hauptbahnhof

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

7 DIALOG IM DUNKELN - LEUK OM TE DOEN

Ervaar eens hoe het is om blind te zijn bij Dialog im Dunkeln. In een aantal pikdonkere kamers

NAME

zijn verschillende situaties gesimuleerd met geur, geluid, wind, temperatuur en textuur. Je
blinde begeleider helpt je om ongeschonden je weg door het park, de stad of de bar te vinden.
Na afloop kun je vragen stellen. Reserveer en geef aan of je een Engelssprekende begeleider
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nodig hebt.
alter wandrahm 4, www.dialog-im-dunkeln.de, +40(0)40-3096340, di-wo 9.00-17.00, do
9.00-21.30, entree € 15 (tour van 1 uur, u-bahn meßberg
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8 CHILEHAUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Chilehaus van Fritz Höger uit 1924 is een experimentele combinatie van een traditioneel
bakstenen gebouw met een modernistisch ontwerp. Het imposante gebouw van tien
verdiepingen, dat met zijn puntige gevel op de boeg van een schip lijkt, raakte internationaal

mutterland
foto p. 150-151: Cavan
Images

bekend als symbool van expressionistische architectuur. Naast kantoren en woningen biedt
het gebouw onderdak aan restaurant Slowman en de winkel Manufactum.
tussen pumpen en burchardstraße, onderdoorgang via fischertwiete, www.chilehaus.de,
+49(0)40-349194247, u-bahn meßberg

LAATSTE UPDATE
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9 MANUFACTUM - SHOPPEN

‘Ze zijn er nog, die goeie dingen’ is het motto van het online kwaliteitswarenhuis Manufactum,
dat in het Chilehaus is gevestigd. Alle producten worden op traditionele wijze zonder
massaproductie vervaardigd. Van handschoen tot boekenplank. Hebben!
fischertwiete 2, www.manufactum.de, +49(0)40-30087743, ma-vr 10.00-19.00, za
10.00-18.00, u-bahn meßberg
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en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Ze kwam naar Hamburg voor een Hamburgse meneer, die
niet half zo leuk bleek als de stad zelf. Voor haar is de stad:
Altbauhäuser, de haven met de enorme containerschepen,
grote musea én kleintjes, galeries, cafeetjes en
vlooienmarkten. Elke wijk heeft een eigen karakter. Ze
verkent ze graag op de fiets met fotocamera in de aanslag.
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